
Vereniging Gelre

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN ‘GELRE’ OP 5 MAART 2016,
TE HUISSEN

1. Opening en vaststelling agenda.
De voorzitter opent om 10.00 u de vergadering en verwelkomt de leden. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3. Verslag algemene vergadering van 7 maart 2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Verslag van het bestuur over 2015
- Het verslag van de secretaris wordt ongewijzigd vastgesteld.
- Verslag van de penningmeester
De penningmeester geeft een toelichting op de financiële gang van zaken in 2015 en op de
begroting voor 2016. Hij wijst op de maatregelen die zijn genomen om het structurele tekort
dat een gevolg is van het wegvallen van de provinciale subsidie provincie op te vangen.
Incidenteel wordt het tekort gedekt met een subsidie van het fonds Martens van Sevenhoven.
- Voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur
De controlecommissie bij monde van mr. J. van Lookeren Campagne stelt voor decharge te
verlenen. Dit advies wordt door de ledenvergadering opgevolgd. De vergadering stemt in met
de continuering Van Lookeren Campagne en A. Stern als leden van de controlecommissie.
De begroting 2016 wordt door de vergadering goedgekeurd.

5. Bestuurssamenstelling.
Prof. dr. J.A.H. Bots is aftredend, hij stelt zich niet opnieuw verkiesbaar maar is bereid als
voorzitter aan te blijven tot 1 september. Het bestuur stelt voor hem als voorzitter te laten
opvolgen door bestuurslid prof. dr. J.S.L.A.W.B. Roes en draagt als nieuw bestuurslid mr.dr.
P.J. van Cruijningen voor, senior onderzoeker verbonden aan de leerstoelgroep Agrarische- en
Milieugeschiedenis van de Wageningen Universiteit. De vergadering gaat met dit voorstel
akkoord.

6. Publicaties.
Er zijn geen andere voorgenomen publicaties te melden dan het jaarboek.

7. Overige activiteiten.
De excursie zal dit jaar op 17 september naar Doesburg voeren. Mw. Jakobs bereidt met de hr.
Bots een programma voor.

8. Rondvraag.



- Mw. Y. Hoitink verzoekt om inzet van sociale media zoals facebook om zo leden te binden
en nieuwe leden te werven.
- Jhr. Quarles van Ufford is desgewenst actiebereid om de provincie tot hernieuwde
subsidiëring te bewegen.
- Mw. C. de Koo vraagt zich af of het niveau van de BMG nieuwe leden niet afschrikt gezien
het wetenschappelijke niveau. Het bestuur stelt dat niveau nu juist te willen behouden.
Ook pleit zij ervoor aandacht aan middelbare scholieren te besteden.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 10.00 uur.

Aansluitend wordt het symposium ‘Gelderse grenzen door de eeuwen heen’ gehouden (zie
voor de onderwerpen het hierover verzonden ledenbericht en de website).
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